
  
 Båring Vig Kystaktiviteter - BVK 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multihuset vil være et godt 

udgangspunkt for naturop-
levelser langs kysten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse 
April 2013 

 

Formål med projektet 

Båring Vig Kystaktiviteter (BVK) ønsker at fremme sunde fritids- og 
friluftsaktiviteter ved at skabe et samlingssted, hvor børn og voksne kan dyrke 
mange forskellige aktiviteter ved, på og i vandet. BVK ønsker derudover at skabe 
rammer for fælles aktiviteter, der styrker viden om naturen, sikkerheden på vandet 
og fællesskabet i lokalområdet, samt gøre naturen og området mere attraktivt for 
mennesker med funktionsnedsættelser, turister og lokale institutioner. 

Til opfyldelse af formålet har BVK brug for et samlingssted. Derfor ønsker BVK at 
etablere et aktivitets- og multihus med samlings- og undervisningslokale, 
omklædningsrum, toiletter, baderum og sauna, samt opbevaringsfaciliteter til 
relevant grej/udstyr. Derudover ønsker vi at etablere en bade- og bådebro (til 
isætning af kajakker og joller), sheltere til overnatning i det fri, bålplads, stålbord 
med vask til rensning af fisk, overdækket terrasse, gangsti til vandet, en afsats/ bro 
på molen og herfra en ”snorklesti” i vandet omkring molen, samt anskaffe 
grej/udstyr til aktiviteter og anskaffe undervisningsmateriel. 

Baggrund for projektet 

Som følge af LAG Middelfart’s projekt ”Udvikling af lokalsamfundene” afholdte 
Asperup-Roerslev lokaludvalg et udviklingsmøde i sep. 2012. På mødet var der stor 
lokal opbakning og ca. 100 forskellige projektideer blev nedskrevet, hvoraf en stor 
del var relateret til strandaktiviteter ved Båring Vig. Disse ideer er baggrunden for 
BVK’s projekt som indgår i den samlede udviklingsplan for lokalområdet. 

Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt januar 2013. På arbejdsgruppemødet 
blev der besluttet at danne en forening, der bl.a. skal planlægge og gennemføre 
projektet. Stiftende generalforsamling for foreningen blev afholdt den 14/2 2013. 

Området omkring Båring Vig er relativt tæt befolket. Båring, Asperup og Roerslev 
har knap 1500 beboere, og er præget af mange aktive børnefamilier, et rigt 
foreningsliv og har et godt og attraktivt bo – leve miljø. LAG Middelsfart’s 
udviklingsplan har som målsætning at vedligeholde og udvikle et fortsat attraktivt 
lokalområde.  

Stranden ved Båring Vig benyttes til badning, snorkling, sejlads, kajak, kitesurfing, 
vindsurfing, fiskeri, ridning, gåture, løbeture, vinterbadning, volleyball og 
almindelig ophold.  

Stranden benyttes mest når vejret er varmt og solrigt. Af projekt forslagene fra 
udviklingsmødet fremgår der et stort ønske om at benytte den fantastiske natur og 
stranden meget mere til ovennævnte aktiviteter. Der er også et stærkt ønske om 
faciliteter, der kan støtte op om et fællesskab, som styrker aktiviteter i naturen ud fra 
en fælles interesse i at vide mere om naturen og dyrke et aktivt fritids- og friluftsliv - 
også når vejret ikke er varmt og solrigt. 

Området tiltrækker folk fra et større geografisk område pga. den smukke natur, den 
børnevenlige badestrand og gode tilkørsels- og parkeringsforhold.  

Naturen og aktivitetsmulighederne tiltrækker turister til området hele året, dels som 
endagsturister og dels som camping- og sommerhusgæster. 
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Båring Vig er af Friluftrådet 
udpeget som et af fire nye 

basisområder i Middelfart 
Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle mole sikre et afgrænset fladvandsområde 

 

Børneinstitutionerne, dagplejere og skolerne benytter også stranden til aktiviteter i 
naturen, men mangler et sted at komme ind i læ og varme. Når vejret er dårligt 
aflyses ture ofte.  

Beskrivelse af eksisterende forhold 

Der er et stort offentligt område på Molevej 7, Båring Vig 5466 Asperup, matrikel 
nr. 59 c. Området ligger ved enden af og vest for Molevej og har gode 
tilkørselsforhold. Der er en stor parkeringsplads, opslagstavle, basketballbane, 
vollyballbane, græsplæne, bord/bænke, skraldespande og toiletfaciliteter med 
udendørs brusebad tilsluttet den offentlige spildevandsledning. Der har tidligere 
været en kiosk, som nu er fjernet.  

Der er en god og børnevenlig strand med molen som en lille ø i børne- og badevenlig 
afstand og som afskærmning mod Kattegat. På indersiden af molen er der en stor 
sandbanke, hvor børn og fiskere graver efter sandorme, på ydersiden af molen er der 
noget dybere. Her er et rigt dyreliv pga. de store sten, godt til snorkling og krabbe 
fiskeri. Dybden her er godt til havsvømning og udspring ved højvande. Generelt er 
der lavt vand et godt stykke ud langs hele stranden, hvilket gør den velegnet til 
havkajak og vindsurfing for nybegyndere. Båring Vig er også velegnet til sejlads og 
kitesurfing pga. særlige bølge og vindforhold. Til trods for det lave vand bruges 
stranden til vinterbadning, blandt andet pga. flere gode løberuter og gode parkerings-
forhold tæt ved vandet. Området er også meget brugt af lystfiskere. Der er et lille 
slæbested, hvor man kan bakke ned til vandet med små lette joller.  

Geografisk er Molen ved Båring Vig beliggende midt mellem Strib og Bogense med 
en afstand på ca. 25 km hver vej. Mellem de to byer eksisterer der ikke faciliteter, 
der støtter op om lignende aktiviteter. 

Molen ligger i cykel/gå afstand fra Vedelshave, Brenderup, Skovshøjrup, Båring, 
Asperup, Kærby, Roerslev, Blanke, Voldby, Vejlby Fed og Aulby.  

Der ligger et stort sommerhusområde og to campingpladser tæt ved molen og flere 
sommerhuse og campingpladser langs med Båring Vig også indenfor cykel/gå 
afstand. 

Der er udarbejdet en lokalplan nr. 34 af 1990, for området, hvor det offentlige areal 
matrikel nr. 59 c Båring by, Asperup er udlagt til offentlige formål, 
parkeringspladser, toiletter m. v. Det meste af området ligger indenfor strand-
beskyttelseslinien og der skal derfor ansøges om tilladelse ved 
Miljøcentret/Naturstyrelsen inden der kan ændres på eksisterende forhold på arealet. 
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Det tilstræbes at aktivi-

teterne er åbne for alle  

 

 

 

 

 

BVK er en frivilig non-profit 

forening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppen 

Målgruppen er alle med interesser i aktiviteter ved vandet. Herunder beboere i 
nærområdet, sommerhusbrugere, campister, andre turister, institutioner og andre 
frivillige foreninger.  

Det forventede medlemstal ligger omkring 100 aktive lokale medlemmer i 
foreningen. 

Aftale med de lokale institutioner og andre frivillige foreninger, der ønsker at bruge 
faciliteterne er under udarbejdelse af bestyrelsen. 

Organisering 
Projektet er organiseret gennem en frivillig forening med egne vedtægter og en 
bestyrelse på 5 medlemmer. 

 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen og har fri adgang til 
faciliteterne. Ikke-medlemmer kan benytte faciliteterne efter betaling og regelsæt 
udstukket af bestyrelsen.  

Foreningen er lokalt forankret af aktive frivillige og organiseret med en bestyrelse, 
som har nedsat følgende udvalg: 

• Byggeudvalget 
• Fundraising og sponser 
• Kommunikation 
• Aktiviteter 
• Sikkerhed og regler 

 
 

 
Der er stor lokal opbakning til flere aktiviteter ved Båring Vig 
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Mulighederne for aktiviteter 

ved Båring Vig er mangfoldig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange institutioner i lokal-

området har vist stor interesse 
for projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter  
Det er vigtigt for BVK, at der er laves aktiviteter lige fra foreningens start. Derfor 
udarbejdes der en aktivitetskalender for 2013 som udsendes i starten af maj. 
Følgende aktiviteter forventes udført i løbet af 2013: 

• Temaeftermiddage/aftener om naturen i samarbejde med Naturvejledere.  
• Multiaktivitetsdage, hvor flere aktiviteter præsenteres 
• Bål og madlavning på stranden Sankt Hans aften 
• Kurser i sikkerhed ved, på og i vandet 
• Kajakkurser og aktiviteter for børn og voksne i samarbejde med 

naturvejleder og kajakinstruktøre 
• Surfkurser 
• Løb og vinterbadning (har foregået i 4 vintre) 
• Kvinde Walk and Talk (har eksisteret i 1½ år) 
• Mesterskab i smut 
• Undervisning i havsvømning 
• Undervisning i fiskeri og dyreliv i havet, rejestryning og samling af 

muslinger, tilberedning ved stranden 
• Kurser i snorkling og harpun fiskeri 
• Mad over bål og friluftsliv i samarbejde med de lokale spejdere 
• Aktiviteter på Naturens dag d. 8. september 

 

Netværk 

BVK har haft følere ude omkring projektet og har fået positiv respons fra følgende: 

• Naturvejleder Rikke Vesterlund fra Middelfart Kommune 
• Fundraiser Sabine Christensen fra Middelfart kommune 
• Søren Buch, Det lokale friluftsråd Nordfyn 
• Per Arne Simonsen, Det lokale friluftsråd Nordfyn 
• Naturvejleder og instruktør i flere aktiviteter Mads Brodersen fra Vends 

motorik og naturskole 
• Spejderne i Nr. Åby 
• Børnehave og SFO i Båring 
• Båring skole 
• Den Rytmiske efterskole i Båring 
• Båring Gymnastikforening BGF 

 
Andre potentielle samarbejdspartnere: 

• Flere skoler og foreninger 
• Surf-afdelingen under Middelfart sejlklub 
• Lystfiskeriforeninger 
• Kajakklubberne i Middelfart kommune 
• Naturpark Lillebælt, Middelfart kommune skal over de næste 3 år etablere 

Naturpark Lillebælt, vi ønsker samarbejde med dette projekt, gennem 
Formand for det lokale friluftsråd Søren Larsen og kommunalbestyrelses-
medlem Johannes Lundsfryd. 
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Udvalgsarbejdet i BVK sikre 
en målrettet aktivitet i 
foreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsplan 

I 2013 er der lavet vedtaget en tidsplan med følgende hovedpunkter: 

• Gennemføres aktiviteter i henhold til aktivitetskalenderen. 
• Søgning af midler og tilladelser til projektet. 
• Forventet opstart af byggeri og etablering af udendørs faciliteter. 

 
Økonomi  

Budgettet for projektet er udarbejdet af byggeudvalget. Det forventes, at der skal 
rejses 1,5-2,0 mio. kr til hele projektet. 

Fundraising til projektet 

Fundraising og sponsorudvalget har allerede været i kontakt med mange mulige 
sponsorere, herunder: 

• Friluftsrådets tips og lottomidler 
• Lokal og anlægsfonden  
• LAG Middelfart tilbageløbsmidler 
• DGI 
• Dansk kano og Kajakforbund. 
• Tryg, Fionia, Nordea, LIP, Mærsk fonden, Middelfart sparekasse, Dan 

Bunkering og mange flere. 
 

 Markedsføring af projektet 

Bestyrelsen sender pressemeddelelser ud til lokale aviser. Der oprettes en Facebook 
gruppe og hjemmeside evt. som en side på Lokaludvalgets hjemmeside. Der laves 
folder til udlevering ved sociale arrangementer i lokalområdet og som hænges op på 
infotavler, hvor det er muligt. Derudover er mund til mund metoden stærk i 
lokalområdet. 

Drift og vedligehold  

Foreningens medlemmer står for etablering, drift og vedligeholdelse af faciliteterne i 
overensstemmelse med foreningens vedtægter. Arbejdet vil primært være baseret på 
frivilligt arbejdskraft. 

Bestyrelsen har nedsat flere udvalg/arbejdsgrupper med frivillige, der har fået 
forskellige delopgaver i projektet.  

Kontaktoplysninger 

Ved behov for yderligere information kan bestyrelsen for foreningen Båring Vig 
Kystaktiviteter kontaktes: 

Formand:   Jane Thinggard Knudsen 86 15 01 30 
Ditte Thinggand 64 48 10 30 jane_thinggaard@hotmail.com 
ditteogpeter@dbmail.dk 
 
Karsten Bolding 54 42 20 92 Anders Porsmose-Overgaard 28 47 29 67 
karsten@bolding.net  palisanders@gmail.com 
 
Claus Dam Christophersen 29 49 74 65 
cdc@aarsleffrail.com

 


